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SANTARIS
Sistema de Saúde

NÚMERO - PROPOSTA / CONTRATO

TERMO ADITIVO À PROPOSTA CONTRATUAL DE ADESÃO
DO PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR
Pelo presente instrumento de aditamento do contrato de prestação de serviços,
de um lado na condição de contratada Santa Rita Sistema de Saúde Ltda.
CNPJ 04.0046287/0001-89, com sede à Av. Suplicy, 79 - Jd. Santa Mena,
CEP 07096-000, Município de Guarulhos, neste estado de São Paulo e do outro,
na condição de contratante devidamente especiﬁcado na proposta de adesão
supracitada.
Ambos já qualiﬁcados na proposta de adesão, resolvem de comum acordo, aditar
o contrato de plano de saúde, nos termos das seguintes cláusulas e condições;
Cláusula Primeira - Da Concessão de Descontos nas Mensalidades
A CONTRATADA, por mera liberalidade, SEM PREJUIZO das cláusulas dispostas
no contrato vinculado a proposta de adesão acima referida, concederá ao
CONTRATANTE, nesta data sobre o valor da mensalidade pactuada, conforme
tabela comercial vigente, desconto de 20% (vinte por cento) em todas as faixas
etárias da 2ª (Segunda) a 7ª (sétima) mensalidade, sendo que a partir da 8ª (oitava)
mensalidade o plano retornará ao seu valor original, de acordo com o contrato de
adesão ﬁrmado, sendo que, o reajuste será aplicado sobre o valor da contratação,
ou seja, da 1ª parcela.
Parágrafo Primeiro - Em caso de variação de faixa etária entre a 2ª e a
7ª mensalidade, o reajuste será efetuado com base na nova faixa etária, de acordo
com o valor da tabela original.
Parágrafo Segundo - O referido desconto, ora concedido não incidirá sobre os
valores das parcelas, a partir da 8ª (oitava) mensalidade.
Cláusula Segunda - Da Manutenção das demais Cláusulas e Condições.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições pactuadas no contrato
acima.
Assim, por estarem em comum acordo, as partes ﬁrmam o presente termo
ADITIVO o qual passa a fazer parte do contrato.
Local e data_______________________,______de______________________de_____________

__________________________________
Santa Rita Sistema de Saúde Ltda.

__________________________________
Contratante (Representante Legal)
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